
 
1 

         12 maart 2021 
     57e jaargang no. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAAD VAN LIEFDE. 
Het bezoek van paus Franciscus aan Irak vorige week 
was een daad van liefde. De coronapandemie die 
miljoenen mensen in de wereld heeft gedood, de oorlog 
in het Midden-Oosten en de ontberingen van het leven 
voor christenen in Irak hebben de goede bedoelingen 
van de paus er niet van weerhouden om te gaan. Het 
bezoek was natuurlijk erg riskant voor hem. Maar als het 
niet om liefde ging, zou er voor hem geen reden zijn 
geweest om het te doen. 

De christelijke gemeenschap in Irak was trots. De aanwezigheid van de 
paus heeft hen aangemoedigd en hoop gegeven op wereldvrede, die er 
altijd en brandend zal zijn. De wereldgemeenschap moet ook trots zijn. 
Wanneer alle ogen gericht zijn op het dodelijke conflict in het Midden-
Oosten, moet de openhartigheid van de Iraakse regering om het bezoek 
van paus Franciscus te aanvaarden, worden gewaardeerd. 
 
“Er zal geen vrede zijn tenzij mensen anderen de hand reiken. Er kan geen 
vrede zijn zolang we andere mensen zien als zij en niet als wij”. 
Aldus zei paus Franciscus tot de religieuze leiders die aanwezig waren in 
Ur Kasdim, de plaats van herkomst van Abraham, de vader van de naties. 
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Wij zijn misschien nooit het slachtoffer geweest van oorlog zoals onze 
broeders en zusters in Irak en het Midden-Oosten. Maar de oproep om 
vredestichters te zijn, vreugde en hoop voor anderen, is een oproep aan de 
mensheid en een oproep tot geloof. Zeker in deze coronaperiode.  
     Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN VAN 13 maart tot en met 21 maart 2021. 
Zaterdag 13 maart: zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Overleden ouders Raeven-Voncken (gest. jaardienst);  
 Fien Dormans-Speetjens (1e jaardienst), Jan Dormans en  
 overleden familieleden. 
Zondag 14 maart: Vierde zondag in de Veertigdagentijd (Halfvasten). 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door het Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Frans Speetjens (gest. jaardienst); Marieke en Servé 
 Timmers-Sassen (gest. jaardienst); Marleen Thewessen (gest.  
 jaardienst); overl. ouders Damoiseaux-Smitsmans (stichting); 
 overl. ouders Kubben-Boosten (gest. jaardienst); Hari Slenter;  
 Noël Souren; overl. ouders Soons-Pijls (jaardienst); Ida en Sjeng  
 Sieben en overleden familie; Hella Hermans-Gouder de  
 Beauregard (zes wekendienst). 
Maandag 15 maart: maandag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
 H. Louise de Marillac, medestichtster van de Dochters der Liefde. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 16 maart: dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 17 maart: woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
 H. Patricius, bisschop. 
8.00 uur H. Mis. 
Donderdag 18 maart: donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
 H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar.  
8.00 uur: H. Mis.    
Vrijdag 19 maart: vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
 H. Jozef, patroon van de orde.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 20 maart: Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis.  
Zondag 21 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint  
 Remigius.  
 Intenties: Hai Timmers (gest. jaardienst); Jo Vankan  
 (jaardienst); Maria Goltstein-Provaas (jaardienst). 
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Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 13 maart:    19.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
Zondag 14 maart:     11.00 uur: eigen lezer, Jeugdkoor DievanOss. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

In deze tijd van het jaar komt geleidelijk aan alles weer 
tot leven. Het wordt ’s avonds steeds later donker en 
elke morgen komt de zon weer vroeger op. Dat doet 
denken aan een oude Joodse vertelling. Een Joodse 
rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: ‘Wanneer begint 
de nieuwe dag?’ Een leerling antwoordde: ‘Als ik een 
eik en een palmboom uit elkaar kan houden.’ ‘Dat is 
niet voldoende’, zei de rabbi. ‘Misschien begint het 

dag te worden als ik een herdershond van een zwart schaap kan 
onderscheiden’, zei een andere leerling. ‘Ook dat is niet voldoende’, zei de 
rabbi. ‘De nieuwe dag breekt pas echt aan wanneer je in het gezicht van 
een mens het gelaat van je broeder of zuster kunt onderscheiden. Dan is 
het pas echt dag geworden.’ Daar zien we vandaag naar uit. We verheugen 
ons op Pasen, de dag dat we aan het licht mogen komen. 
 

HUISPAASKAARSEN. 
U kunt het komende weekend (13/14 maart) nog huispaaskaarsen 
bestellen achter in de kerk. 
 

POTGRONDACTIE FANFARE SINT CAECILIA. 
Zaterdag 6 maart jl. heeft u de leden van de fanfare zonder muziek en 
uniform, maar met ladingen potgrond door Schimmert zien trekken. Zoals in 
de vooraankondiging beloofd, kwamen we bij u langs met de vooraf bestelde 
potgrond en hoefde u niet te sjouwen. Wij brachten de zakken met potgrond 
op de door u aangegeven plek. Dit werd erg gewaardeerd.  
Heel veel mensen hebben, ondanks de ten gevolge van de coronamaat-
regelen aangepaste werkwijze, gebruik gemaakt van deze actie om onze 
vereniging te steunen. Menige zak met potgrond verhuisde uiteindelijk naar 
een Schimmertse achtertuin. Gezien het succes van deze actie zullen wij u 
ook in 2022 weer op weg helpen in uw tuin met goede potgrond voor uw 
planten en bloemen.  
Fanfare Sint Caecilia wil iedereen die ons via de afname van potgrond 
of op andere wijze tijdens deze actie heeft gesteund hartelijk 
bedanken! 
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PS: Mocht u vergeten zijn potgrond te bestellen en toch nog gebruik willen 
maken van onze actie, stuur dan een e-mailbericht naar: 
POTGROND@FANFARESCHIMMERT.NL of bezorg een briefje met 
daarop uw bestelling op het adres Klein Haasdal 28, Schimmert (Miel 
Weerts). Graag betaling vooraf op het rekeningnummer van de fanfare  
NL96 RABO 0146 4023 67 onder vermelding van uw adres en “potgrond 
2021”. Zo lang de voorraad strekt!  
Ter herinnering nogmaals de prijzen:  
De zakken potgrond van 40 liter kosten € 4,-- per stuk. Koopt u 3 zakken 
tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 10,-  en zoals beloofd, uw bestelling 
wordt bij u thuis bezorgd! 
Met muzikale groet,    Fanfare Sint Caecilia Schimmert 
 

THUISKIENEN VV SCHIMMERT. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand maart. De volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand maart: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 111 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 45 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 19 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening gestort. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjtumpel = tafel/stoelpoot; steunhout onder draagboom van kar.    
Lenge = ?     R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com. 
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Restauratiefonds:    IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22. 
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur telefoondienst in Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 
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